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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η / 2015
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
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(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

Τετάρτη
27-5-2015

Ώρα,
18:30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ
α) Στην Επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος
της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του
ΟΣΕ» στην είσοδο της πόλης της Κοζάνης προεκτιμώμενης αμοιβής 25.071,85€
(με ΦΠΑ).
β) Στην Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης «Βελτίωση της προσαρμογής
τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης στη θέση της
σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ» στην είσοδο της πόλης της Κοζάνης
προεκτιμώμενης αμοιβής 24.676,06 (με ΦΠΑ).
γ) Στην ομάδα συντονισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την
επιτάχυνση μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης.
δ) Στην ομάδα παρακολούθησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την
αποκατάσταση ορυχείων.

2. Πρόταση Μ.Ε. Ενέργειας για παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στη ΡΑΕ για ένταξη
μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση σε καθεστώς προτεραιότητας.
3.Πρόσκληση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρυνίτσας για
συμμετοχή με εισήγηση του Τμήματος σε ημερίδα που οργανώνει με θέμα: «Τα
πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας: Παρελθόν και μέλλον» την Πέμπτη 25
Ιουνίου 2015.
4. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων
στη δόμηση. 11-12 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη.
5. Προέγκριση δαπάνης για απεντόμωση στην κουζίνα των γραφείων του
ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης
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Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «11.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος, , Ζιώγας Κωνσταντίνος, Κυριακόπουλος
Κωνσταντίνος, Παμπόρης Βασίλειος, Κακάλης Αθανάσιος,
Ντέλμας Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος, Τζίτζικας Γεώργιος ,
μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ :
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίση εκτελεί ο συν. Ζιώγας
Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ 1ο

1β)Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 411/25-5-2015 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ11/2015
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή Διαγωνισμού της
μελέτης «Βελτίωση της προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης –
Θεσσαλονίκης στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ» στην είσοδο της
πόλης της Κοζάνης, οι συνάδελφοι:
Δεληγιάννης Ευάγγελος, Π.Μ., ως τακτικό μέλος
Κωτσίδης Θεόδωρος, Μ.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν.
1α)Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 412/25-5-2015 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ11/2015
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή Διαγωνισμού της
μελέτης «Βελτίωση της προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης –
Λάρισας στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ» στην είσοδο της
πόλης της Κοζάνης, οι συνάδελφοι:
Δεληγιάννης Ευάγγελος, Π.Μ., ως τακτικό μέλος
Κωτσίδης Θεόδωρος, Μ.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν.
1γ)Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 395/20-5-2015 έγγραφο του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ11/2015
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην ομάδα συντονισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την επιτάχυνση μετεγκατάστασης της
Ποντοκώμης, οι συνάδελφοι:
Μαυροματίδης Δημήτριος, Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., Η .Μ., ως
τακτικό μέλος.

Γιαννακίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., Μ.Μ., ως
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αναπληρωματικό μέλος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
1δ)Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 394/20-5-2015 έγγραφο του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ11/2015
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην ομάδα παρακολούθησης της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αποκατάσταση ορυχείων, οι
συνάδελφοι:
Κολοβός Χρήστος , ΜλΜ, ως τακτικό μέλος
Γιαννακόπουλος Διονύσης , Μ.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2ο
Παρουσιάζεται η πρόταση της Μ.Ε. Ενέργειας για παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στη
ΡΑΕ για ένταξη μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση σε καθεστώς
προτεραιότητας. Ακολουθεί συζήτηση.
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ11/2015
Αποφασίζεται παρέμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ
επί της τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του
Εγχειριδίου αυτού με την αποστολή της παρακάτω επιστολής.
Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αυτού και
συγκεκριμένα επί των άρθρων 2, 28, 51, 57, 61, 67, 72, 81, 84, και 89-94 του
ΚΣΗΕ και των σχετικών διατάξεων του Εγχειριδίου, θα θέλαμε να θέσουμε
υπόψη σας τα ακόλουθα:

1



Στην διαδικασία κατανομής θερμικών μονάδων, καθώς και στο
αντίστοιχο μητρώο, δεν υπάρχει ειδική αναφορά σε μονάδες που
παρέχουν έργο τηλεθέρμανσης, καλύπτοντας με ανελαστικό τρόπο
θερμικά φορτία πόλεων (Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και
μελλοντικά της Φλώρινας).



Η τηλεθέρμανση, με παροχή θερμότητας από αντίστοιχους
ατμοηλεκτρικούς σταθμούς, αποτελεί ζωτικής σημασίας έργο για την
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις
δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Η Τηλεθέρμανση, ως
αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα συλλογικής θέρμανσης, αποτελεί
σημαντική υποδομή των Δήμων, μεγάλη κατάκτηση για τις τοπικές
κοινωνίες και από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της αυτοδιοίκησης.



Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης υποστηρίζεται και από την χορήγηση
δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής CO2 προς τον παραγωγό, σύμφωνα με το
ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.



Από την μέχρι σήμερα λειτουργία των τηλεθερμάνσεων στη Δυτική
Μακεδονία, δηλαδή τηλεθερμάνσεων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και
Αμυνταίου – Φιλώτα, έχει πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση εισαγωγών
λόγω μη κατανάλωσης 780 χιλ. ΤΙΠ (Τόνων Ισοδυνάμου Πετρελαίου)
πετρελαίου αξίας 410 εκατ. € (περίοδος από την έναρξη λειτουργίας
μέχρι το 2013). Η μελλοντική εξοικονόμηση από τις τηλεθερμάνσεις που
βρίσκονται ήδη σε λειτουργία υπολογίζεται σε 55 χιλ. ΤΙΠ 1 ετησίως, που

αποτιμώνται σε περίπου 34 εκατ. € και που πιστώνονται στην τοπική και
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την εθνική οικονομία. Από την λειτουργία της τηλεθέρμανσης
Φλώρινας
υπολογίζεται εξοικονόμηση πετρελαίου 19 χιλ. ΤΙΠ ετησίως, που
αποτιμώνται σε 12 εκατ. €2.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 28 ώστε να
περιλαμβάνει :
Την κατά προτεραιότητα ένταξη των θερμικών μονάδων που καλύπτουν έργο
τηλεθέρμανσης, με τρόπο που να εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των θερμικών
αναγκών όπως αυτά αποτυπώνονται κατά το ημερήσιο προγραμματισμό
λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων και των αντίστοιχων μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής. Η προτεραιότητα θα ισχύει κατά την περίοδο θέρμανσης.
Οι κατά προτεραιότητα ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που θα εγχύονται στο
σύστημα, θα καθορισθούν βάσει των τεχνικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών των μονάδων και σε συνδυασμό με τα υπό κάλυψη θερμικά
φορτία τηλεθέρμανσης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3ο
Σχετικά η με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 404/21-5-2015 πρόσκληση Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας.
Γίνεται ενημέρωση και συζήτηση για την ημερίδα του ΚΠΕ Μακρινίτσας «τα
πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας παρελθόν και μέλλον» που θα γίνει στη
Μακρινίτσα της Πέμπτη 25-6-2015.

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ11/2015
Αποφασίζεται η συμμετοχή του ΤΕΕ/Τ.Δ.Μ.
στην ημερίδα του ΚΠΕ
Μακρινίτσας «τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας παρελθόν και μέλλον»
που θα γίνει στη Μακρινίτσα την Πέμπτη 25-6-2015 με εισηγήσεις που θα
κάνουν οι συνάδελφοι Ντέλμας Κωνσταντίνος και Ντώνας Ιωάννης.
Ο προϋπολογισμός της μετακίνησης των δύο συναδέλφων ανέρχεται στο ύψος
των 240 Ευρώ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4ο

Γίνεται ενημέρωση και συζήτηση για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την
αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση που θα γίνει στη
Θεσσαλονίκη στις 11-12 Ιουνίου.
Απόφαση Α7/.Δ.Ε./Σ11/2015
Εγκρίνεται η μετάβαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Δημήτρη Μαυροματίδη
και του πρώην προέδρου του ΤΕ.Ε./Τ.Δ.Μ. Νίκου Κοϊμτσίδη στη Θεσσαλονίκη
για τη συμμετοχή τους με χαιρετισμό και εισήγηση αντίστοιχα στο 4ο
Πανελλήνιο Συνέδριο για την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη
δόμηση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 11-12 Ιουνίου.
Ο προϋπολογισμός της μετακίνησης ανέρχεται στο ύψος των 150,00 Ευρώ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5ο
Γίνεται ενημέρωση για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με δημιουργία εντόμων
στα ντουλάπια της κουζίνας.

Απόφαση Α8/.Δ.Ε./Σ11/2015
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Εγκρίνεται δαπάνη ύψους 25€ (συμπεριλαμβανομένου
για την
απεντόμωση στην κουζίνα των γραφείων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Γίνεται ενημέρωση για το πρόβλημα στη λειτουργία του fax.
Απόφαση Α9/.Δ.Ε./Σ11/2015
Εγκρίνεται δαπάνη ύψους 30€ (πλέον ΦΠΑ) για την επισκευή του fax των
γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Κοζάνη.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ζιώγας Κωνσταντίνος.

